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              झाडाचा रस 

आपि दैनंददन जीवनात वापरतो 
तयांपैकी अनेक वस्तू रबरपासून 
बनलेल्या असतात. वाहतुकीच्या आखि 
उतपादनाच्या क्षेत्रांत रबरचा वापर टायर, 
बेल्ट, नळ्या आखि यंत्रांचे भाग 
बनवण्यासाठी करतात. आपल्या 
कपडयांमध्येही रबर वापरतात. कापड 
उद्योगांत, तािक्षम आखि लवचचक धागे 
बनवण्यासाठी रबरचा उपयोग    
करतात.  
रबर उतपादनातून, व्यापारातून   
लोकांनी धनसंपत्ती कमावली,       
शहरे वसवली, तर अनेकांनी              
जीवही गमावले.   
  
रबर पुरवठा 
  
रबर ही एक मौल्यवान वस्तू आहे. 
जगभर याचा व्यापार होतो. नैसचगचक  
रबर जेव्हा कच्च्या ग्स्ितीत असतो, 
तेव्हा तयाला लॅटेक्स म्हितात. लॅटेक्स 
हा काही वनस्पतींच्या आखि झाडांच्या 
फांद्यांमधनू ननघिारा घट्टसा चचकट रस 
(चीक) असतो. इंग्रजीत याला सॅप       
म्हितात. हा गोळा करून तयावर 
प्रक्रक्रया करून रबर बनवतात.  
  
(उजवीकड)े एका जुन्या पोस्टकाडचवर 
बनलेल्या या चचत्रात एक मजूर रबरच्या 
झाडाच्या बंुध्यावर चीर पाडून लॅटेक्स 
गोळा करत आहे. या प्रक्रक्रयेस इंग्रजीत 
टॅवपगं म्हितात. या व्यवसायात 
असलेल्या लोकांना टॅपर म्हितात.  
लॅटेक्स अनेक झाडांपासून  ममळवतात. 
पि दक्षक्षि अमेररकेच्या अॅमेझॉन 
वर्ाचवनांत ममळिाऱ्या रबरच्या 
झाडांपासून उच्च गुिवत्ता असलेले 
लॅटेक्स ममळत.े   

रबरची मागिी   
  
रबरच्या ववशरे् गुिांमुळे अनेक उतपादनांमध्ये 
तयाचा वापर करतात. रबर दटकाऊ असते, 
जलरोधक असते. तयाला तािून सोडले तर ते 
पुन्हा मूळ ग्स्ितीत परतते. तािल्यामुळे ते 
कमजोरही होत नाही. एके काळी रबरची 
मागिी िपू वाढली होती आखि तयाच े
उतपादन िपू कमी होत.े म्हिून संशोधकांनी 
कृत्रत्रम रबरची ननममचती केली. ते नैसचगचक 
रबरसारिेच वापरता येते. सध्या अनेक 
प्रकारच ेकृत्रत्रम रबर पाहायला ममळतात. 
वेगवेगळ्या कामांमध्ये तयांचा उपयोग केला 
जातो.  

रबरने बनलेल्या या मानवी 
प्रनतकृतीत पािी भरले आहे, 
ज्ज्यामुळे तयाच ेवजन िऱ्या 

मािसाइतकेच झाले आहे. याचा 
उपयोग मोटरकारची सुरक्षक्षतता  
आखि ववमानांमधील बचाव 

िचु्याांची सुरक्षक्षतता 
तपासण्यासाठी         

करतात.  

(वर) ववसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मोटरकारच्या रबरी टायरची मागिी वाढू 
लागली. तयामुळे टायर बनविारे काही उद्योग जगभरात नावारुपास आले.   



रबर काय आहे? 

जगातील बहुतांशी नैसचगचक रबर हेववआ 
ब्रामसमलएग्न्सस नावाच्या रबरच्या झाडापासून 
येते. हे झाड दक्षक्षि अमेररकेच्या अॅमेझॉन 
नदीच्या आखि नतच्या उपनद्यांच्या िोऱ्यातील 
अॅमेझॉननया भागात आढळते. या वर्ाचवनात, 
झाडाझुडपांच्या हजारो प्रजाती आढळतात. 
रबर ही प्रजाती यांपैकीच एक आहे. 
अॅमेझॉननया भागावर दक्षक्षि अमेररकतील 
आठ देशांचा हक्क आहे. यांत कोलंत्रबया, 
इक्वेडोर, पेरू आखि ब्राझील हे देशही आहेत. 
एके काळी जवळजवळ सगळे नैसचगचक रबर 
अॅमेझॉननया भागातूनच येत असे, मुख्यत: 
ब्राझीलमधनू. आज अॅमेझॉननयाचा बराचसा 
रबर दक्षक्षि अमेररकेतच ववकला जातो.  
  
रबर उतपादक क्षेत्र  
  
रबरच ेझाड उष्ि कदटबंधात उगवते. रबरची 
बरीचशी झाड ेपथृ्वीच्या ववर्ुववतृ्ताच्या उत्तरेला 
व दक्षक्षिेला 1,100 क्रकलोमीटर पट्टय्ात 
उगवतात. आज रबरची झाड ेआक्रिका, मध्य 
व दक्षक्षि अमेररका आखि आलनेय 
आमशयाच्या उष्ि कदटबंध भागात उगवतात. 
िायलंड, भारत, इंडोनेमशया आखि चीन हे 
देश ववश्वात सवाचचधक रबर उतपादन करिारे 
देश आहेत. ग्व्हएतनाम, लायबेररया, ब्राझील, 
मलेमशया, कंबोडडया, क्रफलीवपन्स हे देशदेिील 
रबरच ेमोठ्या प्रमािावर उतपादन करतात. 
आजकाल उतपाददत होिारे बहुतांशी नैसचगचक 
रबर हे तयात कृत्रत्रम रबर ममसळून बनवतात. 
रबरची सवाचचधक ववक्री चीन, अमेररका आखि 
जपानमध्ये होते. आज आपि वापरत 
असलेल्या रबरचा 65% भाग कृत्रत्रम रबरचा 
असतो.   

 (उजवीकडे) मलेमशयाच्या एका शतेात सरळ 
रांगेत लावलेल्या रबरच्या झाडांची देिभाल 
करिारा एक कमचचारी. मलेमशया जगात 
सवाचचधक रबर उतपादीत करिाऱ्या देशांत 

मोडतो.  

रबरच्या शतेातील रोगराई 
  
आज रबरच्या उतपादनाला सवाचचधक धोका दक्षक्षि अमेररकेच्या 
लीफ ब्लाइट आजाराचा आहे. ही एक प्रकारची बुरशी आहे. 
रबरची झाड ेजवळजवळ लावली असतील तर हा आजार 
वेगाने पसरतो. या लीफ ब्लाइट आजारामुळे दक्षक्षि अमेररकेत 
रबरची झाड ेशतेात उगवू शकत नाहीत. तेिील वर्ाचवनांमध्ये, 
नैसचगचक रुपांत उगविाऱ्या रबरच्या झाडांपासूनच रबर गोळा 
करतात. लीफ ब्लाइट हा आजार परागकिांद्वारे हवेच्या 
माध्यमातून एका झाडाकडून दसुऱ्या झाडाकड ेपसरतो. 
संक्रमि झालेल्या झाडांवर आजाराची लक्षिे सवाचत आधी 
तयांच्या पानांवर ददसून येतात. पानांचा रंग बदलून रािाडी 
होतो आखि मग पाने मरतात. शवेटी संपूिच झाडच मरून 
जाते. हा आजार अजून आलनेय आमशयात पोहोचलेला नाही. 
संशोधकांच्या मते, जर हा आजार तेिील शतेांमध्ये पोहोचला 
तर फक्त पाचच वर्ाांत तेिील रबरची सगळी झाडे नष्ट होतील 
आखि तेिील रबर उतपादनाची अिचव्यवस्िा उध्वस्त होईल.  

नैसचगचक रबरचे सवाचचधक उतपादन होिारे क्षेत्र 

  
कृत्रत्रम रबरचे सवाचचधक उतपादन होिारे क्षेत्र   

  
आजची नैसचगचक रबर उतपादक क्षेत्र 

  
रबर उतपादन होिारे सुरुवातीचे क्षेत्र 

नैसचगचक रबरच ेसवाचचधक उतपादन होिारी क्षेत्र ेउष्ि कदटबंधात 
येतात. कृत्रत्रम रबरच ेउतपादन कारिान्यांत होते.  



रबर का ववज्ञान रबरचे ववज्ञान 

हेववआ वनस्पतीच्या दहा प्रजाती असतात. तया 
सवच युफोत्रबचयासी या एकाच कुटंुबाच्या सदस्य 
आहेत. याच कुटंुबीतल एक वनस्पती आहे 
मननहोत. यापासून टॅवपओका नावाच ेपुडींग 
बनवतात. खिसमसशी ननगडीत वनस्पती 
पॉइन्सेनतयसही या कुटंुबाचा भाग असतो. या 
कुटंुबातील बहुतांशी वनस्पतींपासून एक घट्ट रस 
तयार होतो.  
  
लॅटेक्स रस (चीक) 
  
हेववआ वनस्पतीच्या बुंध्यात चीर पाडून जो दधुी 
रस ननघतो, तयाला लॅटेक्स म्हितात. या वनस्पती 
जैवसंशे्लर्ि प्रक्रक्रयेद्वारे लॅटेक्स बनवतात. वनस्पती 
मातीतून िननजे आखि हवेतून काबचनडायॉक्साईड 
शोर्ून घेतात आखि हे लॅटेक्स बनवतात. हे 
लॅटेक्स झाडाच्या सालीत असलेल्या सूक्ष्म पेशींद्वारे 
वर चढत जाते. हेववआचे झाड जगातील 90 
टक्क्यांपेक्षा जास्त रबरचे उतपादन करते.  

झाडांच ेटॅवपगं 
  
रबरच्या झाडाच्या बुंध्यात चीर करून 
रस गोळा करण्याच्या प्रक्रक्रयेस टॅवपगं 
म्हितात. झाड सहा ते सात वर्ाांच े
झाल्यावर टॅवपगंसाठी तयार होत.े मग 
ते पुढची 25-30 वर्े लॅटेक्स देत 
राहाते. एका झाडापासून एका वर्ाचत 
सुमारे 15 लीटर लॅटेक्सच ेउतपादन 
होते. लॅटेक्स काही काळ द्रव अवस्िेत 
राहू शकत.े तयानंतर ते घट्ट होऊ 
लागते. यालाच आपि रबर म्हितो. 
लॅटेक्स जेव्हा हवेच्या संपकाचत येते 
तेव्हा ही घट्ट होण्याची प्रक्रक्रया सुरू 
होते. िोड ेलॅटेक्स ननघून गेल्यावर, 
झाड काही काळ ववश्ांती घेते. 
तयानंतरच ते आपले लॅटेक्सच ेउतपादन 
पुन्हा सुरू करते.  

(वर) ग्व्हएतनामच्या एका रबरच्या शतेात कमचचारी लॅटेक्सने भरलेल्या बादल्या 
नेत आहेत. हे लॅटेक्स सरळ रांगेत लावलेल्या झाडांमधनू गोळा केले आहे.  

 

जंगली रबर  
 
रबरच ेझाड सुमारे 30 मीटर उंचीपयांत वाढू 
शकते. तयाचा बुंधा चंदेरी रंगाचा असतो आखि 
तयाच्या वरच्या फांद्यांमध्ये छोटी-छोटी गडद 
दहरवी आखि चमकदार पाने असतात.  
  
वर्ाांतून दोनवेळा झाडावर छोटी वपवळ्या रंगाची 
फुले येतात. ही फुले गळून गेल्यावर,     
त्रबयांनी भरलेल्या शेंगा ददसू लागतात.          
या शेंगा वपकल्यावर फटाक्यासारिा      
आवाज करून फुटतात आखि तयांतील       
त्रबया झाडाच्या 100 मीटर पररसरात                   
जाऊन पडतात. मातीत पडल्यावर, 2-3 
आठवडयांतच, तयांतून नवी रोपटी उगवतात. 
त्रबया दरू जाऊन पडल्यामुळे लीफ ब्लाइट 
आजारापासून या प्रजातीचा बचाव होतो. 
अॅमेझॉनच्या वर्ाचवनांमध्ये हा आजार जवळजवळ 
लावलेल्या झाडांमध्ये पसरतो, ज्ज्यामुळे झाड ेनष्ट 
होतात.  

रबरच्या झाडाच्या त्रबया. या त्रबया 
नैसचगचकररतया जममनीवर दरूपयांत पसरतात.  

रबरची वाहतूक सहजसोपी व्हावी म्हिून, तयाच े
गोळे बनवतात. संशोधकांच्या मते, लॅटेक्स घट्ट 
होते, या गुिधमाचचा उपयोग करून रबरच ेझाड 
आपल्या बुंध्यावर पडलेल्या चचरांच ेघाव भरून 

काढते.  

इतर झाडांच ेलॅटेक्स   
  
पॉइन्सेटीया आखि अजंीर यांसारिी हजारो 
झाड ेलॅटेक्स बनवतात. पि यांच्या 
लॅटेक्समध्ये एक रेझीन (राळ) असते. रबर 
बनवण्याआधी ते काढून टाकावे लागते. 
नैर्च तय अमेररका आखि मेग्क्सकोच्या शुष्क 
रेताड मातीत उगविारे गुआयुल झुडूप आखि 
रमशयातील डँडमेलऑन ही लॅटेक्स तयार 
करिारी झाड ेआहेत. या झाडांच ेलॅटेक्स 
वापरून रबर बनवण्याच ेअनेक प्रयत्न झाले. 
पि ही प्रक्रक्रया िपू महागडी आखि मंद 
असते. तयातून होिारे रबरच ेउतपादनही  
फार कमी असते.  



शेती आखि प्रयोगशाळा   

आमशया आखि आक्रिकी देशांमध्ये रबरची 
झाड ेशतेात वपकवतात. नतिे मोठमोठ्या 
शतेांमध्ये केवळ हे एकच पीक घेतात. 
शतेात काम करिारे मजूर कायमस्वरुपी तया 
शतेातच राहातात. शतेात पेरलेल्या त्रबयांवर 
ववशरे् प्रक्रक्रया करतात. यामुळे उगविारी 
रोपटी रोगांपासून मुक्त राहातात. यामशवाय 
झाडांच्या सुरक्षेसाठी आखि अचधक 
नफ्यासाठी शतेमालक इतरही उपाय करतात. 
उदाहरिािच, त्रबयांना आधी नसचरींमध्ये 
पेरतात आखि मग तयांची कलमे करतात. 
यामुळे उत्तम दजाचच ेझाड तयार होत.े दर 
एकरात सुमारे 100 झाडाचंी लागवड 
करतात. जंगलात उगविाऱ्या झाडांच्या 
तुलनेत एका रांगेत जवळजवळ लावलेल्या 
झाडांपासून लॅटेक्स गोळा करण्यात वेळेची 
िपू बचत होते.  

(डावीकडे) मलेमशयाच्या एका आधनुनक 
शतेावर एक स्त्री मजूर लॅटेक्स गोळा 

करत आहे.   

(वर) 1940 च्या दशकात एका रबर शतेाचा मॅनेजर आपली बंदकू जवळ ठेवून आराम करत 
होता. तयाकाळात देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी उठाव करिारे बंडिोर नेहमी शतेांवर हल्ले करत.   

कृत्रत्रम रबर  
  
कृत्रत्रम रबर मानवननममचत असते. दसुऱ्या 
महायुद्धादरम्यान, नैसचगचक रबरची 
कमतरता भासू लागली तवे्हा याचा शोध 
लागला. कृत्रत्रम रबरच ेउतपादन 
अॅमसटीमलनसारख्या पेट्रोमलयम 
पदािाांपासून करतात. कृत्रत्रम रबरचा 
ववकास रसायन संशोधकांद्वारे प्रयोगशाळेत 
करतात. हे रबर ववशरे् मागिी लक्षात 
घेऊन ववकमसत करतात. हे नैसचगचक 
रबरपेक्षा जास्त चांगले काम करते.  

आज स्टायररन 
ब्युटाडाइन रबर (SBR) हे 

सवाचचधक प्रचमलत 
असलेले कृत्रत्रम रबर 
आहे. याचा वापर 

मुख्यत: मोटरकारच े
टायर बनवण्यासाठी 
होतो. कृत्रत्रम रबरचा 

ववकास दसुऱ्या महायुद्धात 
सैन्याच्या गाडयांच्या 
टायरसाठी केला गेला 

होता. कारि आमशयातील 
बहुतांशी नैसचगचक रबरची 
शतेे जपान्यांनी ताब्यात 

घेतली होती.   



जंगल ते शेत 

रबरच्या झाडांतून                                            
ननघिाऱ्या                                      
लॅटेक्सचा उपयोग सवाचत आधी                     
अॅमेझॉननयाच्या मूळ रदहवाशयांनी केला            
होता. हे लोक आपले कपड ेजलरोधक            
बनवण्यासाठी लॅटेक्समध्ये बुडवत. मशवाय, ते 
तयांची पावले कोमट केलेल्या लॅटेक्समध्ये बुडवून 
सुकू देत. सुकलेला पावलाच्या आकाराचा लॅटेक्सचा 
साचा ते सालीसारिा अलग करत आखि तयाला 
आििी सुकून घट्ट होऊ देत. अशाप्रकारे ते आपले 
जलरोधक बूट बनवत. मध्य अमेररकेतील मूळ 
रदहवासी कॅस्टीला इलास्टीका नावाच्या झाडापासून 
ममळवलेले लॅटेक्स दसुऱ्या एका झाडाच्या स्रावामध्ये 
ममसळत. हे ममश्ि घट्ट झाल्यावर तयाच ेचेंडू 
बनवत. हे जगातील पदहलेवदहले चेंडू होते.   
  
युरोपमधनू रबरची मागिी 
  
1494 मध्ये खिस्तोफर कोलंबस स्पेनच्या लोकांना 
घेऊन हैती या देशात पोहोचला. नतिे तयाने एक 
वसाहत स्िापन केली. तेिील मूळ रदहवासी अशा 
चेंडूनी िेळत असल्याच ेतयांना आढळले. पाहुण्यांनी 
असा पदािच पूवी कधी पादहला नव्हता. पुढल्या 
काही शतकांत, रबरची मादहती युरोपात पोहोचली. 
युरोपीय लोकांत रबरबद्दल ग्जज्ञासा होती, पि 
तयांना ते ववशरे् उपयोगाच ेवाटले नाही. काही 
युरोपीय लोकांनी मूळ रदहवाशयांसारिे लॅटेक्स 
वापरून आपले कपड ेरेनकोटसारिे बनवण्याचा 
प्रयत्न केला. युरोपीय लोकांना लॅटेक्सचा योलय 
उपयोग करिे िोड ेकठीिच गेले. लॅटेक्स नतिे 
पोहोचपेयांत हवेच्या संपकाचत आल्याने िपू       
घट्ट होत अस.े ते पुन्हा द्रव अवस्िेत              
आिण्याची पद्धत तयांना                     
माहीत          नव्हती.  

रबरचा उपयोग सवाचत आधी पाण्यात तरंगिाऱ्या 
नळकांडया, पायमोज,े बूटांची आवरिे इतयादी 

बनवण्यात होत असे.  
 
  

1823 साली, स्कॉटीश केममस्ट चाल्सच मॅक्रकंटॉश 
यांनी रबर नॅफ्तामध्ये ममसळून जलरोधक कापड 
बनवले. तयाने सामान्य कापडाच्या दोन िरांच्या 
मध्ये या ममश्िाचा लेप लावला. या प्रकारच े

जलरोधक कपड ेमॅक्रकंटॉश म्हिून ओळि ूलागले. 
1930 च्या दशकातील या ग्स्त्रयांनी जलरोधक 

मॅक्रकंटॉश रेनकोट घातले आहेत.  

घट्ट, चचकट आखि दगुांधीयुक्त 
  
1760 साली िान्सच्या संशोधकांनी अनेक 
प्रयोग करून कठीि रबर पुन्हा द्रव 
ग्स्ितीत आिण्याची पद्धत शोधली. 
यामुळे युरोपीय लोकांना रबरच े
वेगवेगळ्या आकाराच ेसाच ेबनवता येऊ 
लागले, तया आकाराच्या वस्तू बनवता 
येऊ लागल्या. 1770 साली युरोपात 
पदहल्यांदा रबरची नळी बनवण्यात आली. 
1803 साली, िान्समध्ये एक कारिाना 
सुरू करण्यात आला. नतिे ग्स्त्रयांना 
लागिाऱ्या पायमोजांच ेउतपादन होत असे. 
19 व्या शतकाच्या प्रारंभी अमेररकेत 
रबरच्या वस्तुंची (जसे बुटांवरील आवरि) 
मागिी वाढू लागली. उत्तर अमेररका 
आखि युरोपीय व्यापाऱ्यांनी रबर 
बनविाऱ्या कारिान्यांमध्ये बरीच 
गुंतविूक केली. पि उन्हाळ्यात रबरच्या 
वस्तू ववतळून चचकट बनू लागल्या तर 
दहवाळ्यात तया िपू कठीि आखि दठसूळ 
बनू लागल्या.  

महत्त्वाची यंत्र े 
 
काही युरोपीय आखि अमेररकी लोकांनी 
दहमंत हारली नाही. तयांनी रबरवरील 
आपले प्रयोग सुरूच ठेवले. त्रब्रटीश 
संशोधक िॉमस हॅनकॉकने 1820 साली 
इंललंडमध्ये रबर उतपादन करिारा 
पदहला कारिाना सुरू केला. या 
कारिान्यात घोडागाडीच्या प्रवाशयांसाठी 
जलरोधक कपड ेबनवले जात. यामुळे 
प्रवासादरम्यान कपड ेस्वच्छ व सुके 
राहात. हॅनकॉकने मास्टीकेटर नावाच े
एक यंत्रदेिील बनवले. ते रबराच ेछोटे 
छोटे तुकड ेकरत असे, जेिेकरून तयांचा 
पुनवाचपर करता येईल. मॅसेच्युसेट्स 
राज्ज्यातील बोस्टन शहरात एडववन शॅफेने 
अमेररकेचा पदहला रबर कारिाना 
उभारला. तयाने कॅलेंडर नावाच ेएक यंत्र 
बनवले. ते रबरवर दाब देऊन तयाच्या 
पातळ चादरी बनवत असे. शॅफेच्या 
कारिान्यात रबरच ेबूट, जीवनरक्षक पटे्ट 
आखि गाडी झाकण्यासाठी आवरिे 
बनवली जात.  



चाल्सच गुडयर   
  
1839 मध्ये, चाल्सच गुडयर या 
अमेररकी व्यडक्तने रबर जास्त 
मजबूत करण्यासाठी उपाय 
शोधला. प्रयोग करताकरता 
गुडयरने योगायोगाने गंधक 
ममचश्त रबर गरम तव्यावर टाकले 
तेव्हा तयाला आढळले की ते 
चामडयासारिे मजबूत झाले होते. 
पि तयाची लवचचकता दटकून 
रादहली होती. यातूनच 
व्हल्कनायझशेन प्रक्रक्रया ववकमसत 
झाली. या प्रक्रक्रयेनंतर, रबर जास्त 
कठीि आखि मजबूत होते. मग 
सगळे रबर उतपादक ही प्रक्रक्रया 
वापरू लागले.  

सुरुवातीच ेरबर टायर   
  
व्हल्कनायझशेन केलेल्या रबरच्या शोधानंतर 
तयाची मागिी प्रचडं वाढली. 1870 च्या 
सुमारास, रबरचा वापर रेल्वे आखि 
कारिान्यांतील यंत्रांच ेव्हॉल्व, वॉशर, पंप 
इतयादी भाग बनवण्यत होऊ लागला. 1840 
मध्ये, रॉबटच िॉमस या इंग्रज व्यडक्तने 
इलास्टीक बेल्टची ननममचती केली. यात एक 
रबरच ेआवरि असलेल्या तागाची नळी 
असते. तयात हवा भरून ती गाडीच्या 
चाकावर चढवतात. यामुळे गाडीत बसून 
प्रवास करताना प्रवाशाला धक्के बसत नाहीत. 
मग 1887 मध्ये, जॉन बॉयड डनलप याने 
आपल्या मुलाच्या सायकलसाठी रबरचा टायर 
बनवला. सायकल ही युरोप आखि अमेररकेत 
िपू लोकवप्रय वाहन होते. तयाकाळच्या 
सायरलला तीन चाके असत. रबरच्या नळीची 
दोन टोके जोडून टायर बनवत असत. 
टायरवर तान्या मुलांच्या दधुाच्या बाटलीच े
बोंड लावत असत. तयातून नळीत हवा भरता 
येत असे. िॉमसन आखि डनलप या दोघांनी 
स्वतंत्रपिे हवेने भरलेले टायर ववकमसत केले.  

गुडयर टायर आखि रबर कंपनी ही 
अमेररकेच्या ओहायो राज्ज्यातील अकरोन 
शहरात असलेली कंपनी जगातील सवाचत 

मोठी टायर आखि रबर कंपन्यांमध्ये मोडते.  
  

(डावीकडे) चाल्सच गुडयरने व्हल्कनायझशेन 
प्रक्रक्रयेचा शोध लावला. यामुळे रबर जास्त 

दटकाऊ आखि उपयुक्त बनतो.  

उत्तमोत्तम टायर   
  
19 व्या शतकाच्या शवेटी मोटरकारचा शोध 
लागला. 1897 पयांत, टायर नैसचगचक 
रबरपासून बनवत. 1918 मध्ये, टायरमध्ये, 
काबचन ब्लॅक ममसळू लागले. काबचन ब्लॅक हे 
शुद्ध काबचनच ेबारीक चिूच असते. ते 
ममसळल्यामुळे टायर जास्त मजबूत आखि 
दटकाऊ होतात. यामुळे रबरचा रंगही काळा 
होतो. मोटरकारची लोकवप्रयता, ववशरे्त: 
अमेररकेत, वाढल्याने रबरच्या व्यवसायातही 
तेजी आली. ज्ज्या रबर कंपन्या टायरचा 
व्यवसाय करत, तयांची िपू प्रगती झाली. 
नैसचगचक रबरची मागिी गगनाला मभडली. 
अमेररकेच्या प्रमुि टायर कंपन्या होतया – 
युनायटेड स्टेट्स रबर कंपनी, फायरस्टोन, 
बी.एफ्.गुडरीच आखि गुडयर (चाल्सच गुडयरची 
नव्हे).  

(वर) मे 1851 मध्ये, लडंन येिील 
भव्य प्रदशचनात गुडयरने तीन 

िोल्यांच ेएक शोरूम बनवले. यात 
ठेवलेल्या फननचचर, पडदे वगैरे सगळ्या 

वस्तू रबरने बनलेल्या होतया.   

पेटंट व शोध ननममचती   
  
सशंोधक आपल्या शोधासाठी पेटंटचा अजच 
भरून मालकीहक्क ममळव ूशकतात. पेटंट हे 
सरकारद्वारे ममळिारे एक प्रमािपत्र असत.े 
तयात पेटंट धारक व्यक्ती ही या शोधाचा 
सशंोधक आहे, असे प्रमाखित केलेले असत.े 
हे प्रमािपत्र तया सशंोधकाला हे उतपादन 
तयार करण्याचा आखि ववकण्याचा 
एकाचधकार प्रदान करत.े   
  
चाल्सच गडुयरने 15 जून 1844 रोजी, 
व्हल्कनायझेशन प्रक्रक्रयेसाठी पेटंट ममळवले. 
हा शोध लागल्यानतंर पाच वर्ाांनी हे पेटंट 
तयाला ममळाल.े पेटंटचा उद्दशे सशंोधकाच्या 
दहताचे रक्षि करिे हा असतो, ज्ज्यामळेु 
तयाच्या सशंोधनाचा लाभ फक्त तयालाच 
ममळतो. कधीकधी लोक शोधांची चोरीही 
करतात आखि इतरांचा शोध आपला सांगनू 
तयातनू नफा ममळवतात. अशा ग्स्ितीत 
िरा सशंोधक अशा व्यडक्तवर िटला दािल 
करू शकतो. द ग्रेट इंडडयन रबर केस 
नावाच्या एका प्रमसद्ध िटल्यात गडुयरने 
असेच केले आखि तो िटला ग्जंकला.  



रबर उद्योगातील मातब्बर   

रबरची उतपादने बहुतांशी युरोप-अमेररकेत 
बनवली जात असत. पि रबरचा पुरवठा 
मात्र दक्षक्षि अमेररकेतील काही मातब्बर 
लोकांच्या ताब्यात होता. 18 व्या 
शतकाच्या शवेटापासून 1912 पयांत 
रबरचा प्रमुि स्रोत अॅमेझॉनच ेजंगल हाच 
होता. तेिील वर्ाचवनांत रबरची झाड े
नैसचगचररतया उगवत. कच्च्या रबरचा 
पुरवठा या व्यवसायाच ेमहत्त्व लक्षात 
घेऊन युरोप-अमेररका आखि दक्षक्षि 
अमेररकेच्या व्यावसानयकांनी रबरच्या 
कंपन्या सुरू केल्या.  
रबरच्या या मातब्बरांनी अॅमेझॉन आखि 
नतच्या उपनद्यांच्या क्रकनारी मोठमोठ्या 
जममनी िरेदी केल्या. यात नदीच ेमहत्त्व 
सवाचचधक होते. कारि रबर जंगलाच्या 
बाहेर नेण्याचा तो एकमेव मागच होता.  
कंपनीच्या वाफेच्या जहाजांद्वारे रबरची 
वाहतूक करत असत. तया वर्ाचवनांत रस्ते 
वा रेल्वेमागच नव्हते.  

रबरचा एकाचधकार   
  
रबरच्या मातब्बरांचा रबर व्यापारावर संपूिच 
एकाचधकार होता. जंगलांवर हक्क 
दािवण्यासाठी ते परस्परांशी लढत असत. 
तयांना झाडांतून ननघिारा रस हवा असे 
आखि तो गोळा करण्याचे काम अॅमेझॉन 
वर्ाचवनांतील मूळ रदहवाशयांनाच जमत असे. 
रबर कंपन्या आपले सैन्यदल पाठवून 
वर्ाचवनांवर हल्ला करत आखि तेिील मूळ 
रदहवाशयांना पकडून गुलाम करत. 
अॅमेझॉनननयाच ेमूळ रदहवासी बोरा, अन्डोक, 
ओकेना, हुईतोतो यांना या मातब्बरांमुळे 
प्रचडं जाच सोसावा लागला.  
  
जंगलातील जीवन 
  
मातब्बरांनी या मजुरांसाठी वर्ाचवनांमध्ये 
गावे आखि बाजार वसवले. पि ते 
शहरांपासून िपू दरू होत.े टॅपर आखि 
मजुरांना आपल्या दैनंददन गरजेच्या वस्तू 
जंगलातून उपलब्ध होत क्रकंवा मग रबरच्या 
मातब्बरांकडून. टॅपरना ताब्यात ठेवण्यासाठी 
मातब्बरांनी सशस्त्र सैन्य रािले होते. 
ब्राझीलमध्ये अॅमेझॉन नदीच्या मुिाशी 
वसलेल्या पारा शहरातील हे मातब्बर 
रबरच्या व्यापारात मबलक नफा कमवत 
असत.  

(वर) ब्राझीलच ेरबर टॅपर अॅमेझॉनच्या 
झोपडयांमध्ये राहात. तयांच ेआयुष्य  
रबरच्या मातब्बर लोकांच्या ताब्यात होते.  

वर्ाचवनांतील सोयीसुववधा 
  
रबर टॅपर आखि गुलाम कठोर मेहनत 
करत. श्ीमंत मातब्बर मालक मात्र 
ब्राझीलच्या मनाउस आखि पेरूतील 
इग्क्वटोस शहरांत ऐशोआरामात राहात. 
रबरची मागिी वाढताच या शहरांचा 
वेगाने ववकास झाला. इिे राहािारे रबर 
व्यापारी युरोपातून महागडया सोयीसुववधा 
आयात करत, जसे स्वाददष्ट िाद्यपदािच, 
मद्य, कपड,े फननचचर. कधी कधी संपूिच 
इमारतच युरोपातून आयात केली जात 
असे.  

रबर बाजारात िोट 
  
रबर मातब्बरांच्या या ऐशोआरामी काळाचा अतं 
1912 साली झाला. तेव्हा रबरच ेउतपादन 
आलनेय आमशयातही होऊ लागले. तयामुळे 
मातब्बरांचा एकाचधकार संपला. तयांच्यातील 
बहुतांशी लोक अॅमेझॉननयात वसवलेली आपली 
शहरे सोडून युरोपला परतले.  

(वर) जंगलातील मूळ रदहवासी, जे 
पूवी झाडांपासून रबर काढत. नंतर 
यांना रबर शतेात गुलाम म्हिून 

वापरण्यात आले.  

जंगलच ेपॅरीस 
रबर व्यापाऱ्यांनी आपल्या संपत्तीच े
प्रदशचन करण्यासाठी वर्ाचवनाच्या 
मध्यभागी मनाउस शहर वसवले. 
नतिे तयांनी ब्राझीलच ेपदहले 
टेमलफोन एक्स्चेंज, 26 क्रकलोमीटर 
ट्रामरस्ता आखि शहराच्या 
आकाराच्या नतप्पट मोठे 
वीजपुरवठा कें द्र सुरू केले. तयांनी 
मनाउसमध्ये शाळा, ग्रंिालय, 
प्रािीसंग्रहालय आखि सुंदर-
सुशोमभत ऑपेरा चिएटर उभारले. 
नतिे युरोपमधील प्रमसद्ध कलाकार 
आपली कला सादर करायला येत.  



वनस्पतीतज्ज्ज्ञ, वसाहतवादी आखि लटुारू   

18 व्या शतकाच्या मध्यापासून अतंापयांत 
युरोपीय देशांनी जगभरात नवीन स्िानांचा 
शोध घेतला, नवनव्या वसाहती स्िापन 
केल्या. तेिील नैसचगचक स्रोतांतून युरोपला 
मुबलक संपत्ती ममळाली. स्पेन, त्रब्रटन, 
िान्स, बेग्ल्जयम आखि नेदरलँड या देशांनी 
आमशया, आक्रिका आखि अमेररकेत आपल्या 
वसाहती उभारल्या.  
  
त्रब्रटीश साम्राज्ज्य   
  
त्रब्रटनने आपल्या वसाहतींतील स्रोतांतून 
आखि उतपादनांतून मासे, कातड,े लाकूड 
इतयादींसारख्या वस्तू ववकून संपत्ती उभी 
केली. ते हा सगळा कच्चा माल जहाजांवर 
लादनू त्रब्रटनमध्ये आित आखि 
तयांच्यापासून ववक्रीयोलय महागडी उतपादने 
बनवत. ही उतपादने (उदाहरिािच, कातडी 
हॅट) ते पुन्हा आपल्या वसाहतींना वा इतर 
देशांना ववकत. 18 व्या शतकात, त्रब्रटनने 
रबर आखि इतर तशाच झाडांचा शोध सुरू 
केला. आपल्या वसाहतींमध्ये तयांची शतेी 
करून भरपूर नफा कमवायचा, असा तयांचा 
मानस होता. 19 व्या शतकापयांत, जगात 
रबरची मागिी एवढी वाढली की त्रब्रटनने 
उष्िकदटबंधातील आपल्या वसाहतींमध्ये 
रबरची शतेी करायच ेठरवले. यामुळे रबरच्या 
पुरवठ्यावर त्रब्रटनच ेननयंत्रि रादहले असते 
आखि तयाला ब्राझीलसारख्या पोतुचगाली 
वसाहत असलेल्या देशांवर अवलंबून राहावे 
लागले नसते.  

इंग्रज शतेमालक हेन्री ववकहमने रबर  उद्योगावरील 

अॅमेझॉननयाची एकाचधकारशाही समाप्त केली. 
तयांनी रबरच ेत्रबयािे इंललंडमध्ये आिले. मग 
ते त्रबयािे तयांनी त्रब्रटनच्या वसाहती, श्ीलंका, 

इंडोनेमशया, मसगंापूर येिील वनस्पती 
उद्यानांमध्ये पाठवले. यामुळे रबरची शतेी 

जगभरात पसरली.  

दक्षक्षि अमेररकी मोहीम 
  

1735 मध्ये, िान्सच्या ववज्ञान अकादमीने 
वनस्पती गोळा करण्यासाठी एक मोहीम दक्षक्षि 
अमेररकेत पाठवली. या मोदहमेने इक्वेडोरमध्ये 
रबरच ेनमुने गोळा केले आखि एक अहवाल 
मलदहला. तयात तेिील मूळ रदहवासी लॅटेक्स 
कसे गोळा करतात, तयांचा उपयोग कसा 
करतात याच ेविचन होते. या अहवालाने 
युरोपच्या वनस्पती संशोधकांच ेलक्ष वेधले. 
तयाकाळी बरेच वनस्पतीतज्ज्ज्ञ अशा मोदहमा 
आित. जगभरातील वनस्पतींच ेनामकरि 
आखि वगीकरि करिे, हा या मोदहमांचा उदे्दश 
होता. काही वनस्पतीतज्ज्ज्ञांना वसाहतींमध्ये 
पाठवण्यात आले, जेिेकरून ते नफा ममळवून 
देिाऱ्या वनस्पतींचा शोध लावतील.  

(वर) मलेमशयाच ेशतेमजूर आखि तयांच्याद्वारे इंललंडला 
पाठवण्यासाठी पॅक केलेल्या रबरच्या चादरी. यांचा 

उपयोग रबरच्या वस्तू बनवण्यात होत असे.   

ववकहॅम आखि चोरी 
  
आपले स्वत:च ेरबर उतपादन वाढवण्यासाठी 
त्रब्रटीश सरकारने अॅमेझॉननयामधनू रबरची 
रोपटी चोरायच ेठरवले. नतिे रबरची रोपटी 
िपू सांभाळून ठेवली जात असत. 1873 
साली, एक इंग्रज शतेमालक, हेन्री ववकहॅम 
दक्षक्षि अमेररकेत राहात असे. तयाला 
अॅमेझॉननयामधनू रबरच्या त्रबया चोरून 
आिण्यास सांगण्यात आले. ववकहॅमने मूळ 
रदहवाशयांना जंगलातील जममनीवर 
पडलेल्या त्रबया गोळा करण्याच ेकाम ददले. 
हे काम यशस्वी होण्यासाठी ववकहॅमने तया 
त्रबया लपून-छपून आखि जलद मागाचने 
इंललंडला पाठवायच्या होतया. तयामुळे तया 
िराब होण्याआधीच इंललंडच्या रोपघरांत 
पोहोच ूशकतील. तयाने पाठवलेल्या 
70,000 त्रबयांपैकी केवळ 2,500 त्रबया 
ग्जवंत रादहल्या.  

आमशयाकड े   
  
इंललंडच्या रोपघरांतून ही रोपटी आलनेय 
आमशयाच्या वसाहतींमध्ये गेली. मलेमशयाच े
शतेमालक चहा-कॉफीची शतेी करत. तयांना 
रबरची शतेी करण्यास प्रोतसाहन देिे सोपे 
काम नव्हते. मोठ्या मुग्शकमलने पग्िम 
मलेमशयाच ेदोन शतेमालक आपल्या पाच 
एकर जममनीत रबरची झाड ेलावायला तयार 
झाली. ही आलनेय आमशयातील पदहली रबर 
लागवड होती. पि बारा वर्ाांनंतर, श्ीलंका 
आखि मलेमशयात, 7,40,000 एकर 
जममनीवर रबर शतेी होऊ लागली. ववसाव्या 
शतकाच्या सुरुवातीला, डच लोकांनी 
इंडोनेमशयातही रबर शतेी सुरू केली. 1914 
पयांत, आलनेय आमशया युरोपीय उतपादकांना 
रबरचा पुरवठा करू लागला होता.   



खिस्ती पाद्री 
काँगोवासीयांच े

धमचपररवतचन करण्यास 
तेिे गेले. तेिील रबर 
टॅपरसोबत अतयंत 
अमानवी आखि कू्रर 
वतचन केले जात असे. 
ते पाहून पाद्री स्तंमभत 
झाले. टॅपर मोठ्या 
प्रमािात लॅटेक्स 

गोळा करत नाहीत, 
असे वाटले तर मालक 

तयांच,े तयांच्या 
कुटंुत्रबयांच ेहातच 
कापून टाकत. 
पाद्रयांनी अशा 

लोकांची चचत्र ेकाढून 
ती बाहेरच्या जगातील 
लोकांपयांत पोहोचवली 
आखि तेिील ववदारक 
पररग्स्िती जगासमोर 

आिली.   

एका राजाची वसाहत 
  
फक्त त्रब्रटीशच आपले साम्राज्ज्य बनवू पाहात 
नव्हते. बेग्ल्जयमचा शासक मलयोपोल्ड 3 
सुद्धा आपले साम्राज्ज्य स्िापन करू पाहात 
होता. तयाने मध्य आक्रिकेच्या एका मोठ्या 
भूभागात पसरलेल्या काँगोवर कब्जा केला. 
1885 मध्ये, तयाने तेिील गावांच्या 
प्रमुिांना तेिील भूभाग देण्यासाठी तयार 
केले. तयाच्या शासनकाळात काँगोच ेलोक 
केवळ बेग्ल्जयमच्या कंपन्यांशीच व्यापार 
करू शकत होते. या कंपन्या आपल्या 
नफ्याचा 50% दहस्सा मलयोपोल्डला देत. 
1890 च्या दशकाच्या मध्यापयांत रबरची 
मागिी गगनाला मभडली. काँगोच्या 
वर्ाचवनांत उगविाऱ्या लँडोक्रफया वेली 
मोठ्या प्रमािात रबर उतपाददत करतात. 

कांगोमध्ये तेिील वर्ाचवनांत उगविाऱ्या 
एका वेलीपासून रबरच ेलॅटेक्स ममळत 

अस.े  

काँगोत दहशत   
  
रबरपासून जास्तीतजास्त पैसा कमावण्यासाठी मलयोपोल्डने तेिील 
गावप्रमुिांवर एक नवीन कर बसवला. हा कर भरण्यासाठी तयांना 
लॅटेक्स गोळा करिाऱ्या गुलामांची व्यवस्िा करावी लागत असे. 
काँगोतील रदहवाशयांना लॅटेक्स गोळा करण्यासाठी गुलामांसारिे 
ववकण्यात येऊ लागले. तयांना दर ददवशी लॅटेक्सची एक ठराववक 
मात्रा गोळा करावी लागत असे. याला कोटा म्हित. कोटा मोठा 
असेल तर जास्त लॅटेक्स गोळा व्हावे म्हिून गुलाम वेलींना मोठे, 
िोल चचरे पाडत. यामुळे वेली नष्ट होऊ लागल्या. पररिामी, ते 
नव्या वेलींच्या शोधात जंगलात आत आत जाऊ लागले. 
कधीकधी टॅपर 20-25 ददवस आपल्या घरापासून दरू राहात. कोटा 
पूिच झाला नाही तर तयांना कडक मशक्षा देण्यात येत असे. काही 
टॅपरच्या घरातील लोकांना गुलाम बनवत वा तयांचे हात कापून 
टाकत.  

शतेावर काम करायला रबरच ेबूट 
सवोत्तम असतात.  

िॉमस एडडसनने कार 
ननमाचता हेन्री फोडच 

आखि टायर ननमाचता 
हावे फायरस्टोनसोबत 

काम केले. या 
दोघांनी एक व्यवसाय 

सुरू केला. तो 
रबरच्या पुरवठ्यावर 
अवलंबून होता.  

एडडसनचा रबरसंबंधी प्रयोग 
  
अमेररकेनेही रबरमध्ये स्वायत्तता ममळवण्याचा प्रयत्न केला. 
1920 च्या दशकात, अमरेरकी संशोधक िॉमस एडडसनला 
वाटले की अमेररकेने रबरसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहू नये. 
मग तो रबरच्या झाडाची एक प्रजाती शोध ूलागला, जी उत्तर 
अमेररकेच्या उष्ि कदटबंध भागात (जस,े फ्लोरीडा) उगवू 
शकेल. एडडसनने या प्रयोगासाठी फ्लोररडामध्ये दहा एकरच े
एक उद्यान स्िापन केले. तयाने रबर ममळेल अशा वनस्पतींचा 
शोध घेण्यासाठी काही वनस्पतीतज्ज्ज्ञांना नतिे नेमले.  

मेग्क्सकोतील गुआयुल 
नावाच्या लॅटेक्स बनविारी 
एक वनस्पती उगवण्याचेही 
प्रयत्न केले गेले. गुआयुल 
झाडाच ेलॅटेक्स संपूिच 
झाडात नसते तर काही 
ववशरे् पेशींमध्येच असते. 
शवेटी, कळले की या 
वनस्पतीपासून िपू कमी 
लॅटेक्स ममळते. ते 
काढायला वेळही िूप 
लागतो. व्यावहाररकदृष्ट्या, 
ते सोयीच ेनव्हते.   



            गरजपूती 

ज्ज्या देशांकड ेरबर उतपादन करिाऱ्या 
वसाहती नव्हतया, तयांना रबरसाठी परदेशी 
कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत असे. 
जसजसे मोटरकार आखि इतर उद्योगांसाठी 
रबरच ेमहत्त्व वाढत गेले, तसतसे 
संशोधकांनी असे कृत्रत्रम रबर बनवण्यास 
सुरुवात केली ज्ज्याचा उपयोग नैसचगचक 
रबरऐवजी करता येईल.  
  
पदहले महायुद्ध 
  
कृत्रत्रम रबर बनवण्याचा प्रयत्न ज्ज्या देशांनी 
प्रिमत: केला, तयांमध्ये जमचनीसुद्धा होता. 
पदहल्या महायुद्धात त्रब्रटन आखि जमचनी 
शत्रदेुश होते. आलनेय आमशयातून येिाऱ्या 
रबरवर त्रब्रटनच ेअचधपतय होते. त्रब्रटनने 
जमचनीला होिारा रबर पुरवठा रोिला तेव्हा 
जमचनीने देशांतील सारे रबर (मोटरकार, 
सायकलच ेटायर वगैरे) हतयारे आखि 
सैन्यांच्या गाडयांच्या टायरमध्ये 
वापरण्यासाठी स्वत:च्या ताब्यात घेतले. 
जमचन संशोधकांनी कोळसा आखि 
चनु्यापासून एक कृत्रत्रम रबर बनवला आखि 
तयाला ममिाईल रबर असे नाव ददले. 
िडंीच्या ददवसांत हे रबर दठसूळ होत असे. 
युद्धानंतर, जमचनीने ममिाईल रबर बनविे 
बंद केले. पि संशोधकांनी आििी चांगले 
रबर बनवण्याच ेआपले प्रयत्न सुरूच ठेवले.  
  
सुरुवातीच ेप्रयत्न 
  
1931 मध्ये, अमेररकी रसायनतज्ज्ज्ञ वॉलेस 
कॅरोिसचने डयू पाँट नावाच्या अमेररकी 
रसायन कंपनीसोबत ममळून ननओवप्रन 
नावाच ेकृत्रत्रम रबर बनवले. ननओवप्रन हे 
सवाचत यशस्वी कृत्रत्रम रबर ठरले. 1934 
पयांत तयाचा वापर टायर बनवण्यात होऊ 
लागला. ददैुवाने, डयु पाँटच्या ननओवप्रन 
कारिान्यात स्फोट झाला आखि ननओवप्रनची 
ववक्री िांबली. पि कॅरोिसचच्या शोधाची पुढे 
जाऊन नायलॉन नावाच्या कृत्रत्रम कापडाच्या 
शोधात मदत झाली.   

जमचनीच ेरबर   
  
दसुऱ्या महायुद्धाची चाहूल लागताच, जमचनीत 
रबरच्या उपलब्धतेबाबत चचता वाढू लागली. 
1932 साली, जमचन संशोधकांनी अमेररकेच्या 
स्टँडडच ऑईल कंपनीसोबत ममळून ब्युना नावाच े
रबर बनवले. हे रबर नैसचगचक रबरच्याच दजाचच े
होते. अमेररकेते उतपादक ननओवप्रनऐवजी या 
रबरचा वापर करू लागले.  

(वर) उत्तर अमेररकेच्या नागररकांना तयांच्या 
सरकारने रबरच्या वस्तू तयांना दान करण्याच े
आवाहन केले. या रबरचा उपयोग सरकार 
युद्धकाळासाठी करिार होती. यासाठी छोटी 
मुले घरोघरी जाऊन जुन्या सायकलच ेटायर 

आखि रबरच ेबूट गोळा करून आित.  

युद्ध रबर मागत!े  
  
1939 मध्ये, दसुरे महायदु्ध सुरू होईपयांत 
रबरचा उपयोग टायरव्यनतररक्त इतर अनेक 
वस्तू बनवण्यासाठी होत असे. सैन्याच्या 
एका गाडीत सुमारे 300 रबरने बनलेले भाग 
असत. युद्धामुळे, रबरची मागिी प्रचडं 
वाढली. आलनेय आमशयातून येिाऱ्या 
रबरमधनू रबर पुरवठा होत असे. 1942 
मध्ये, जपान सरकारने, इंडोनेमशयासमवेत 
प्रशांत महासागराच्या रबर उतपादक देशांवर 
हल्ला केला. यामुळे ममत्र राष्ट्ांना रबरचा 
पुरवठा होिे बंद झाले. तयाचवेळी ब्युटाईल 
रबरचा शोध लागला. ब्युना रबरमधनूच ते 
ववकमसत करण्यात आले होते.  
  
रूझवेल्टची रबर योजना 
  
ममत्रदेश रबरच्या पुरवठ्यासाठी अमेररकेकडून 
अपेक्षा ठेवून होते. अमेररकेचा दसुऱ्या 
महायुद्धात प्रवेश होण्यापूवी राष्ट्ाध्यक्ष 
िँकमलन रुजवेल्टने रबर साठ्यासाठी रबर 
ररझव्हच कंपनी स्िापना केली होती. स्टँडडच 
ऑईल, फायरस्टोन, बी एफ गुडरीच आखि 
गुडयरसारख्या अमेररकी कंपन्यांना     
आदेश देण्यात आला की तयांनी एकत्र    
काम करून रबरच्या दजाचत सुधारिा 
कराव्यात. दसुऱ्या महायुद्धाच्या    
समाप्तीनंतर, नैसचगचक रबरचा पुरवठा    
पुन्हा होऊ लागला. पि तयावेळी      
कृत्रत्रम रबरचा जन्मही झाला होता.      
1950 पयांत, कृत्रत्रम रबरचा वापर    
नैसचगचक रबरच्या तुलनेत जास्त     
प्रमािात होऊ लागला.  

कृत्रत्रम रबरच े
उतपादन पेट्रोमलयम 

पदािाचमधनू 
ममळिाऱ्या  

आयसोवप्रनपासून 
करतात.  

(वर) 1942 च ेहे काटुचन चचत्र दशचवत आहे 
की दसुऱ्या महायुद्धात रबर टायर आखि 
सािर या सामान्य लोकांच्या दैनंददन 

वस्तुंच्या वापरावर मयाचदीत ननबांध आिण्यात 
आले. अनेक वस्तुंच्या वापरावर मयाचदा आली 
कारि तयांचा पुरेसा पुरवठा होत नव्हता.  

तेल आखि टायर 
  
1973 मध्ये रबर उतपादनाचा प्रमुि कच्चा 
माल असलेल्या पेट्रोमलयमच ेमूल्य वाढू 
लागले. तयाचवेळी, अमेररकेत रेडडयल 
टायरचा वापर वाढू लागला. याचा शोध 
िान्समध्ये 1940 मध्ये लागला. तयांना 
िपू मजबूत रबरची गरज होती. नैसचगचक 
रबरमधनूच ही गरज पूिच होऊ शकिार 
होती.  

आज कृत्रत्रम रबरचा वापर 
सवाचचधक आहे. पि 
संशोधक नैसचगचक 
रबरच्या तोडीच ेकृत्रत्रम 
रबर मात्र अद्याप बनवू 
शकलेले नाहीत.  



टॅपर आखि शेती   

नैसचगचक रबर बनवण्यासाठी रबरच्या 
झाडातून लॅटेक्स गोळा करिाऱ्या लोकांना 
टॅपर म्हितात. ब्राझील आखि 
अॅमेझॉननयाच्या इतर भागांत हे टॅपर 
जंगलात नैसचगचकररतया उगवलेल्या झाडांतून 
लॅटेक्स गोळा करतात. आमशया आखि 
आक्रिकेत टॅपर शतेावर काम करतात. नतिे 
रबरची झाड ेसुननयोग्जत पद्धतीने रांगांमध्ये 
जवळजवळ लावतात.   
  
ब्राझीलच ेरबर टॅपर 
  
19 व्या शतकाच्या शवेटी, रबरची वाढती 
मागिी असताना हजारो मजूर रबर टॅवपगंच े
काम करायला ईशान्य ब्राझीलमधनू 
अॅमेझॉननयाला गेले. नतिे पोहोचण्यासाठी 
झालेला िचच भरून काढायला हे लोक 
रबरच्या मातब्बर व्यापाऱ्यांकडून पैसे कजच 
घेत. हे कजच वाढतच जात असे, कारि 
शतेमालक तयांना अन्न, कपड,े घर आखि 
टॅवपगंची अवजारे महागडया क्रकंमतीत देत. 
या कजाचतून सुटिे मजुरांना अशक्यप्राय 
होत अस,े कारि तयांना िपू कमी वेतन 
ममळत असे.  

हेन्री फोडचच ेब्राझीलमधील शते 
  
1927 मध्ये, मोटरकार ननमाचत हेन्री फोडच 
याने ब्राझीलमध्ये रबरची लागवड 
करण्यासाठी 20 लाि एकरपेक्षा जास्त 
जमीन ववकत घेतली. या शतेाच ेनाव 
तयाने फोडचलँडीया ठेवले. अमेररका आखि 
तयाच्या कार कंपनीसाठी रबरचा पुरवठा 
साततयाने सुरू राहावा, यासाठी तयाने ही 
शतेी करायची ठरवले होते. तयाने या 
शतेीसाठी स्टील, मसमेंट, रेल्वेगाडया, 
और्धे, अन्न, मजुरांसाठी घरे वगैरे सवच 
वस्तू अमेररकून आिल्या. फोडचलँडीयात 
हॉस्पीटल, शाळा, क्लब, टेननस कोटच, 
गोल्फ कोसच आखि एक प्रयोगशाळा होतया. 
या शतेीची देिभाल करिारे लोक 
अमेररकी होते. तयांनीच स्िाननक लोकांना 
मजुरी देऊन दहा लािांपेक्षाही जास्त 
रबरच्या झाडांची लागवड केली.  

(वर) ब्राझीलच ेरबर टॅपर हेन्री 
फोडचच्या शतेात, फोडचलँडीयात, 
झाडांतून रबर काढत आहेत.  

कॅफेटेररयातील दंगल 
  
फोडचच्या ब्राझीलीयन टॅपरना आपल्या 
कुटंुबापासून दरू शतेावरील बराकींमध्ये राहावे 
लागत अस.े तयांना ददवसातून 11 तास काम 
करावे लागत अस.े तयांना स्वत:च ेअसे 
आयुष्यच उरले नव्हते. डडसेंबर 1930 मध्ये, 
टॅपरनी संप पुकारला. परवानगीमशवाय तयांना 
शतेाच्या बाहेर जाण्याचा हक्क ममळावा, अशी 
तयांची मागिी होती. ब्राझीलच्या सैन्याने हा 
संप मोडून काढला. बऱ्याच टॅपरना अटक 
झाली. 1934 मध्ये हे शते बंद करण्यात 
आले, कारि लीफ ब्लाइट नावाच्या आजाराने 
जवळजवळ लावलेली बरीच रबरची झाड ेनष्ट 
झाली.  
  
शतेमजूर 
  
ववसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, 
वसाहतवाद्यांनी मलेमशया, ब्रम्हदेश, भारत, 
श्ीलंका आखि इडोनेमशयात रबरची शतेी सुरू 
केली. या देशातील लोकांना टॅवपगंच्या 
कामासाठी मजूर म्हिून नेमले. भारत आखि 
चीनमधनू क्रकतयेक मजूर या कामासाठी आले. 
तयांच्या प्रवासाचा िचच शेतमालक उचलत. 
मजुरांच्या राहाण्या-िाण्याचीही व्यवस्िा 
मालक करत. पि या मजुरांना मजुरी ममळत 
नसे.  

(उजवीकड)े जन्या पद्धतीने लॅटेक्स तयार    
करायच ेकाम 

दसुरी लहर 
  
दसुऱ्या महायुद्धावेळी, रबरची मागिी वाढताच 
अचधकाचधक रबर टॅपर अॅमेझॉनला पोहोच ूलागले. 
हे टॅपर छोट्या रबर व्यापाऱ्यांसाठी काम करत 
असत. 1970 च्या दशकात, ब्राझील सरकारने 
वर्ाचवनांच ेकाही भाग पशुपालन करिाऱ्या आखि 
लाकडाचा व्यापार करिाऱ्या लोकांना ववकायला 
सुरुवात केली. हे लोक वर्ाचवनांमध्ये येऊन जंगले 
साफ करू लागली. टॅपर आखि इतर काही 
लोकांनी तयांना ववरोध केला. तेव्हा ब्राझील 
सरकारने 1985 मध्ये, वनांची काही क्षेत्र ेसंरक्षक्षत 
म्हिून घोर्ीत केले. यामुळे ही क्षेत्र ेनष्ट 
होण्यापासून बचावली.  

चचको मेंडीस आखि रबर संघटना 
  
चचको मेंडीस हा ब्राझीलचा रबर टॅपर होता. तयाने रबर टॅपर 
मजुरांची संघटना तयार केली, रबर टॅपरांची राष्ट्ीय सममती 
(National Council Of Rubber Tappers). ही संघटना मजुरांच्या 
हक्कांसाठी लढत असे. सघंटनेने मजुरांना व्यापाऱ्यांच्या र्िातून 
मुक्त करण्यासाठी लढा ददला. पशुपालन करिाऱ्या लोकांकडून 
कापली जािारी जंगलातील झाड ेवाचवण्यासाठीही संघटनेने िपू 
प्रयत्न केले. हे पशुपालक झाड ेकापून आपल्या पशुंसाठी चराऊ 
कुरिे तयार करू पाहात होते.  
  
चचको मेंडीस (1944-1988) ब्राझीलचा टॅपर होता. तयाने जंगले 
आखि आपले चररतािाचच ेसाधन वाचवण्याकररता संघर्च केले. 
यामुळे पशुपालकांनी 1988 साली तयाची हतया केली.  



लॅटेक्स (चीक) पासनू रबर 

अॅमेझॉनच्या जंगलांमध्ये रबरची झाड े
नैसचगचकररतया दरू-दरू अतंरावर उगवतात.  
या झाडांपयांत पोहोचण्यासाठी टॅपर जंगलात 
वाट तयार करतात. ते झाडाच्या बुंध्याची 
वरची साल काढून टाकतात. तयामुळे बंुधा 
गुळगुळीत व सपाट होतो. काही ददवसांनी ते 
बुंध्यावर नतरपी आखि कमी िोलवर चीर 
पाडतात. या चचरीतून लॅटेक्स टपकू लागते. 
हे लॅटेक्स िाली ठेवलेल्या बादलीत गोळा 
होते. चीर िूप िोलवर असेल तर झाडाच े
नुकसान होत.े बुंध्याच्या एिाद्या भागाला 
फक्त दोन-तीन वेळाच टॅप करता येते. 
बुंध्यावर पुन्हा साल उगवल्यावर उलट 
ददशते चीर पाडतात. टॅपर सकाळी-सकाळी 
येऊन बुंध्यावर चीर                  
पाडतात आखि                  
संध्याकाळी परतून                 
लॅटेक्सने भरलेली                  
बादली घेऊन जातात.  
 

या वेळेपयांत लॅटेक्स वाहािे बंद होते आखि ते 
घट्ट होते. कधीकधी घट्ट न होण्यासाठी झाडाच्या 
सालीवर एक रसायन लावतात आखि िाली एक 
मोठे भांड ेठेवतात. काही ददवसांनी भांडयात 
गोळा झालेले लॅटेक्स काढून घेतात.  
  
रबरला धरू देिे 
  
सुरुवातीला अॅमेझॉननयामध्ये धरूाचा वापर करून 
रबर बनवत. टॅपर लॅटेक्सला धरू देण्यासाठी 
बनवलेल्या एका िास झोपडीत जात. नतिे 
मातीच्या चलुीत कोकोची फळे जाळून धरू तयार 
करत. लॅटेक्सने भरलेल्या मोठमोठ्या 
भांडयांजवळ टॅपर मोठे दांड ेघेऊन उभे राहात.  
ते हा दांडा लॅटेक्समध्ये सतत बुडवत राहात . 
हळूहळू लॅटेक्स घट्ट होऊन दांडयावर 90 क्रकलोचा 
गोळा तयार होत असे. धरुामुळे पांढरा लॅटेक्स 
गदच रंगाचा रबर बनत असे.  

काय हा रस 
  
आजकाल लॅटेक्स घट्ट 
करण्यासाठी अॅमेझॉननया 
ओफ झाडातून ननघिारा रस 
वापरतात.   

शतेातील रबर 
  
शतेावर, लॅटेक्स एका चाळिीतून गाळतात आखि 
तयातील साली, पाने व इतर कचरा वेगळा करतात. मग 
हे लॅटेक्स एका मोठ्या टाकीत टाकतात. रबर सुरक्षक्षत 
ठेवण्यासाठी तयात काही रसायने ममसळतात. मग ते 
एका मोठ्या टाकीत टाकतात. ही टाकी वेगाने क्रफरू 
शकते. या लॅटेक्सपासून कठीि रबर बनते. पुढील 
प्रक्रक्रयेसाठी हे लॅटेक्स कारिान्यांत पाठवतात.  

लॅटेक्स एका चौकोनी डब्यात ठेवून तयात ओफचा रस 
ममसळतात. मग डबा बंद करून ठेवतात. डब्यातील 
लॅटेक्स घट्ट होऊन 40 क्रकलोचा गोळा तयार होतो.  

(वर) रबरची अशी बदके आता 
प्लास्टीकपासून बनवतात.  

अॅमेझॉनमध्ये आजही काही जागी 
धरुाच्या मदतीने लॅटेक्सचे मोठे 
मोठे गोळे बनवतात. यंत्राने 
तयांच्यावर दाब देऊन ते 

चादरीसारिे सपाट करतात.  

फायरस्टोनची आक्रिकी शेती 
  
1926 मध्ये, अमेररकी टायर कंपनी 
फायरस्टोनने लायबेररयात रबरची शतेी 
करण्यासाठी तेिील सरकारकड ेजममनीची 
मागिी केली. फायरस्टोनने पन्नास लाि 
रुपये िचूचन 10 लाि एकर जमीन 99 
वर्ाांच्या भाडपेट्टीवर घेतली. फायरस्टोनच े
मालक हावे आखि तयांची पत्नी इडाबेले 
यांच्या नावांवरून तयांनी या शतेीच ेनाव 
हाबेले असे ठवले. दसुऱ्या महायुद्धात, या 
शतेीने अमेररकेला रबर पुरवठा करण्यात 
महत्त्वाचा वाटा उचलला. आजही ही शतेी 
लायबेररयाच्या असंख्य लोकांना रोजगार 
पुरवत.े मजुरांच ेवेतन कमी आहे, पि ते 
आपले पोट भरायला यावरच अवलंबून 
आहेत. लायबेररया एक गरीब देश आहे. 
नतिे अनेक वर्े अतंगचत यादवी सुरू होती.   

एक लायबेररयाचा सैननक लायबेररयात 
फायरस्टोन शतेीची सुरक्षा करण्यास 

सज्ज्ज आहे. या देशाच्या अिचव्यवस्िेत 
रबरच ेअतोनात महत्त्व आहे.   



    पुनचचक्रि आखि पुनवाचपर 

िरंतर, नैसचगचक रबर कालांतराने ववघटीत 
होते, पि आज ते बनवण्यात इतकी रसायने 
वापरतात की ते ववघटीत होत नाही. कृत्रत्रम 
रबरही रसायनांपासून बनवतात, जी सहज 
ववघटीत होत नाहीत. जगभरात अब्जावधी 
जुने टायर पाहायला ममळतात. तयांची 
ववल्हेवाट लाविे हीदेिील एक मोठी समस्या 
आहे. एकदा का तयांच ेव्हल्कननकरि झाले 
की तयांना ववतळवून पुन्हा उपयोगात आििे 
सोपे नसते. काही देशांमध्ये जुने टायर कापून 
चप्पल, बूट वगैरे बनवतात. संशोधक 
टायरवरून व्हल्कननकरिाचा प्रभाव काढून 
टाकण्यात शोधमलन आहेत.  

जुन्यापासून नवे टायर 
  
नव्या टायरची संख्या कमी करण्याचा एक उपाय 
आहे, पुनचचक्रि. या प्रक्रक्रयेत जुन्या टायरवर 
रबरचा नवा स्तर देऊन तयाला पुनवाचपरायोलय 
बनवतात. या प्रक्रक्रयेचा प्रयोग प्रामुख्याने ट्रकमध्ये 
वापरण्यात येिाऱ्या मोठ्या टायरमध्ये करतात. 
बहुतेकदा छोट्या टायरच ेचिूच करतात. ते डांबरात 
ममसळून रस्ते बनवताना उपयोगात आितात. असे 
रस्ते जलावरोधी होतात आखि पाण्याने तयांच े
नुकसान होत नाही. असे ममश्ि रस्तयावर जास्त 
काळ दटकत असले तरी तयांचा वापर करिे कठीि 
असते आखि रस्ता बनविाऱ्या मजुरांच्या 
आरोलयाला ते हानी पोहोचवते.  

लोकांनी जुन्या टायरचा पुनवाचपर करण्याच ेअनोिे उपाय शोधले आहेत. 1970 च्या 
दशकापासून, टायरना काही वजन बांधनू समुद्राच्या तळाशी उतरवतात. कालांतराने, टायर 

एक कृत्रत्रम िडक बनतो. मासे आखि इतर जीव तयाकड ेआकृष्ट होतात.  

भववतव्य  
  
रबर वापराच्या नवनव्या पद्धतींचा शोध 
लागत आहे. कंपन्या रसायनतज्ज्ज्ञांच्या 
माध्यमातून नवनव्या प्रकारच्या ववमशष्ट 
रबरच ेशोध लावत असतात. इतर 
कंपन्यांनी तसे रबर बनवू नये म्हिून, 
बनवण्याच्या पद्धती ते गुपीत ठेवतात. 
रबरचा एक नवा उपयोग आहे, इमारतींना 
भूकंपाच्या धक्क्यांतून वाचविे. भूकंप 
प्रवि क्षेत्रांत (टोक्रकयो, सॅनिाग्न्सस्को) 
नैसचगचक रबर लॅटेक्स अवस्िेत 
इमारतीच्या पायामध्ये भरतात. अशा 
पायामुळे भूकंप आल्यावर इमारत हलली 
तरी कोसळत नाही.  

िांद्यावर अडकवण्याची ही वपशवी रबर 
टायरच्या ट्यूबच ेपुनचचक्रि करून 

बनवलेली आहे.  

जळते टायर 
  
कधीकधी लोक जुने टायर जाळतात. 
तयातून डायॉग्क्झनसारिी 
अपायकारक रसायने बाहेर पडतात 
आखि हवेत पसरतात. ही रसायने 
मानवामध्ये कॅन्सर आखि गभाचतील 
बाळात जन्मदोर् ननमाचि करतात. 
ही आग पाण्याने ववझवता येत 
नाही, कारि तयामुळे ववर्ारी वायू 
तयार होतात. अशा वेळी 
आजुबाजुच्या पररसरातील लोकांना 
दरू नेले जाते. 1999 मध्ये 
ओहायोत काही दंगलकतयाांनी मोठ्या 
प्रमािावर टायरना आगी लावल्या. 
याची स्वच्छता करण्यात राज्ज्याला 
30 लाि डॉलरपेक्षा जास्त िचच 
आला.  

टायरची आग ववझवण्यासाठी 
आगीचा वेग कमी करिारी 

रसायने वापरावी लागतात क्रकंवा 
मग तयांना तसेच जळत 

ठेवतात.  



आधनुनक रबर   

रबर इतर पदािाांपेक्षा वेगळा आहे. 
तयापासून कठीि फोमही बनवता येतो 
तसेच बाहुल्या, मोजे अशा वस्तुंना तयाच े
आवरि घालता येते.   

(वर) रबरने बनलेले कोंबडीच ेवपल्लू हे अनेक वर्े 
एक लोकवप्रय िेळिे होते.  

  
(उजवीकड)े चमतकारी प्रािी, जसे स्टार वॉसच 

मसनेमाच ेपात्र जेडी मास्टर योडा रबरने बनला होता.   

मुलायम रबरने बनलेल्या गरम 
पाण्याच्या बाटल्यांचा उपयोग आजारी 

लोकांना शके देण्यासाठी होतो.  

टायर आखि उद्योग 
  
आज रबरचा मुख्य उपयोग वाहन उद्योगात टायर 
आखि ट्यूब म्हिून होतो. पाण्याच ेपाईप, 
कन्व्हेअर बेल्ट आखि चेंडू बनवतानाही तयाचा 
वापर करतात. ववमानाच ेटायर पूिचपिे नैसचगचक 
रबरच ेबनवतात, कारि ते िपू मजबूत असतात. 
नैसचगचक रबरच्या उतपादनाचा तीन-चतुिाांश भाग 
टायर बनवण्यासाठी वापरतात.   
  
रबर आखि मनोरंजन   
  
अमेररकेतील हॅलोवीन सिात वापरतात ते मास्क, 
जुरामसक पाकच सारख्या मसनेमांतील डायनासोर वगैरे 
गोष्टी रबरपासून बनवलेल्या आहेत. मास्क 
बनवण्यासाठी लॅटेक्सला माती वा प्लास्टर ऑफ 
पॅररसच्या साच्यात गोळा करतात. घट्ट झाल्यावर 
ते साच्यापासून वेगळे करतात. जुरामसक पाकच च्या 
ववशाल डायनासोरची तवचा फोम रबरपासून 
बनवलेली होती. लॅटेक्समध्ये हवा ममसळून हे 
फोम बनवलेले होते. यामुळे रबर मुलायम स्पंज 
बनतो.  

रबरच ेकपडे 
  
रबरचा उपयोग कापड उद्योगातही होतो. रबरने 
बनलेले इलास्टीक अतंवचस्त्रांमध्ये वापरल्याने ती वसे्त्र 
कमरेवर दटकून राहातात. लॅटेक्सच्या धालयांच ेकापड 
वविून लांब पट्टीच्या आकारच ेइलास्टीक बनवतात. 
दसुऱ्या महायुद्धात, स्पँडके्स नावाचा एक तािता 
येण्यासारिा धागा तयार केला गेला होता. 
तयाच्यापासून पोहोिाऱ्यांच ेपोशाि आखि इतर 
िेळांच ेकपड ेबनतात. लॅटेक्स आखि स्पँडके्सपूवी 
पोहोिाऱ्यांच ेपोशाि अवजड लोकरांपासून बनत. 
काही काळानंतर ते तािले जाऊन रंुद आखि ववचचत्र 
आकाराच ेबनत. एकोिीसाव्या शतकात, कपडयाला 
योलय आकार देण्यासाठी धातू, हाड ेवा अवजड लेस 
वापरत. पुढे तयांची जागा रबरने घेतली.  

(उजवीकड)े 1800 च्या दशकापासून “कॉलरापासून बचाव 
करिारा पोशाि” च ेएक चचत्र. यात एका व्यडक्तने 
रबरचा अवजड पोशाि घातलेला ददसत आहे. तया 

काळात लोकांना माहीत नव्हते की कॉलरापासून बचाव 
कसा करायचा.   

फोम रबरचा शोध 1929 मध्ये लागला. लॅटेक्समध्ये हवेच ेलािो 
बुडबुड ेममसळल्यावर तयाचा फेस बनतो. फोम रबर ववकमसत झाल्याने 

रबरची लवचचक िेळिी बनिे सुरू झाले.  

याच्यापासून पातळ चादरी आखि बारीक धागेही 
बनवता येतात. यांना धातुंशी जोडता येते वा 
नायलॉन वा पॉमलस्टरसोबत ममळून तयांच ेतािता 
येण्यासारिे कापडही बनवता येते. याला जंतुरहीत 
करता येत असल्याने वैद्यकीय सामानात याचा 
वापर होतो. रबरच ेकाहीही उपयोग करता येतात, 
फक्त िाद्य सोडून.  


